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การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Solid Waste Management of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization,
Wang Thong District, Phitsanulok Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกและเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 67 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการกองการศึกษา ผู้อานวยการกองคลัง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรและ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) แนวทางการสังเกต (Observation Guide) แบบ
จดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ภาคสนาม กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางไม่มีบ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอและไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางและอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ปัจจุบันพื้นที่ตาบลบ้านกลางยังเป็นสังคมชนบทจึงมีการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบในแต่ละภาคส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครัวเรือนโดยการเผาทาลาย ฝังกลบ นากลับมาใช้
ใหม่และขายของเก่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย มี 3 แนวทาง ดังนี้ 1) การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น 2) การจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน 3) การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและมีวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางควรออกเทศบัญญัติ นโยบาย หรือ กฎ ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความรู้ ขั้นตอนที่ 3
การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 4 สนับสนุนงบประมาณ ขั้นตอนที่ 5 ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสาคัญและปัญหาของขยะมูลฝอย จากการประชุมโดยการทาประชาคมของผู้บริหารท้องถิ่น เห็นควรใช้แนวทางที่ 1
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางจะเป็นหน่วยงานแรกในการเริ่มแก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสาคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแต่ละชุมชน ซึ่งมี
แนวทางในการจัดการขยะมูล ฝอย ดัง นี้ 1) การจัดหาสถานที่ส าหรับทิ้ง ขยะ 2) จัดหารถขยะไว้ใช้ภ ายในตาบล 3) จัดหา
บุคคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยและ 4) จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน, วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย, การจัดการขยะโดยท้องถิ่น

____________________________________________________________________________________________
1,2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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Abstract
The purposes of this research were to study solid waste management of Ban Klang Subdistrict
Administrative Organization in Wang Thong district, Phitsanulok Province, and to study waste management
approach of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province.
This study were qualitative research.There were 6 7 key informants, including the President of Tambon
Administration Organization, Vice President of Tambon Administration Organization, President of Tambon
Administrative Authority Council, Vice President of Tambon Administrative Authority Council, Member of
Tambon Administration Organization, Clerk of Tambon Administration Organization, Deputy Clerk of Tambon
Administration Organization, Director of Health and Environment Division, Director of Education Division,
Director of the Treasury, Subdistrict Headman, Village Headman, Shops, Restaurants, Shops for agricultural
products, and the people aged 1 8 and over. The tools used for data collection were Semi-structured
Interview, Interview Guide, Observation Guide, Field Note, Camera. The Data were analyzed using Descriptive
Analysis Approach.
The results found that Ban Klang Subdistrict Administrative Organization had no waste dumping
ponds, no garbage trucks, the trash was not enough and it was not resolved seriously. Such issues have
been considered by the Council of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, and it was in
preparation process for various areas. Currently, the area of Ban Klang Subdistrict was still a rural area.
Therefore, waste disposal in each sector was not very different. The household waste was disposed by
burning, landfill, reuse and sale of antique. The waste management approach found that there were three
waste management approaches as follows: Approach 1 : Solid Waste Management in the local area,
Approach 2 : Solid Waste Management in the Community, Approach 3 : Solid Waste Management of the
people, and there were 5 steps for Solid Waste Management as follows: Step 1 : Ban Klang Subdistrict
Administrative Organization should issue municipal laws, policies or rules; Step 2: Preparing the knowledge;
Step 3: The Preparredness; Step 4: Supporting the fund; Step 5: It should have public awareness campaigns
on the importance and problems of solid waste. As a result of the meeting by the community of local
administrators, it is recommended to use the first approach by providing Ban Klang Subdistrict
Administrative Organization is the first agency to start solving the problem of solid waste seriously as a
model for various sectors in the area to realize problems and importance of household waste management
in each community. There were guidelines for solid waste management as follows: 1. The provision of places
for dropping the garbage, 2. Providing garbage trucks for using in the subdistrict, 3. Providing the staff, tools
and equipments to be ready for solid waste management, and 4. Providing enough waste bins to all villages
to meet the needs of increasing households and the people.
Keywords: Solid waste management, Waste disposal methods, Local waste management
บทนา
ในสถานการณ์ ของโลกยุค ปัจ จุบันที่เ กิดภาวะ
วิกฤตอัน เกิดผลกระทบต่ อระบบนิเวศวิท ยาของโลกซึ่ง มี
ปัญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษ ย์ในโลกที่มุ่งสร้าง
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายในการดารงชีวิตแต่ผลพวง
ของเทคโนโลยีเหล่านั้นส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาและ
กระทบต่ อ มวลมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด ในโลกท าให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจ

ในการแก้ ไขจากทุ ก คนในทุ กระดั บในการที่ จ ะก่ อให้เ กิ ด
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีเป้าหมายและหลักการ
ที่จ ะมุ่ง สู่ การจัด การสิ่ง แวดล้อ มที่ ดีเพื่ อเป็นตั วอย่างและ
ชุมชนได้นาไปปฏิบัติและขยายผลต่อไปยัง ครอบครัวและ
ชุมชนจึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆอาทิ เช่น ระบบบริหารจัดการสารเคมีอันตราย
ระบบบริหารจัดการขยะและของเสีย โดยปัจจุบันคนไทย 1
คน สร้างขยะโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559
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มีประมาณ 27.04 ล้านตันหรือ 74,073 ตันต่อวัน(ธวัชพงศ์
จากข้อมูล จากมูลนิธิบูร ณะนิเวศ http://earththailand.
อาจเอี่ยม.สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, จากข้อมูลจากมูลนิธิ
org/th/article/3158) เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง
บู ร ณะนิ เวศ http://earththailand.org/th/article/3158)
ยิ่ง ขึ้ นเป็น อัน ตรายต่ อสุ ขภาพอนามั ยของประชาชนและ
มีหลายวิธีด้ว ยกันในการกาจัดขยะมูล ฝอยแต่ล ะวิ ธีต่างมี
ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้
ข้อดีข้อเสียต่างกันการพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีใดต้องอาศัย
องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่สาคัญ คือ ปริมาณของขยะ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้นกาหนดองค์กรที่ดาเนินการ
ที่เกิดขึ้นรูปแบบการบริหารของท้องถิ่น งบประมาณ ชนิด
ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษ
ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย ขนาดสภาพภูมิประเทศของ
เป็นผู้จ่ายเนื่องจากมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
พื้นที่ที่จะใช้กาจัดขยะมูลฝอย คุณสมบัติของขยะ เครื่องมือ
ปฏิกูลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนเป็ น
เครื่องใช้ อาคารสถานที่ ความร่วมมือของประชาชน เพื่อ
แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยเน้นตั้งแต่ขั้นตอน
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ
การวิเคราะห์ปัญหาการเก็บขนรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
สิ่งแวดล้อม
และการกาจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล “เราต้องร่ วมกัน
มลพิ ษ จากขยะมู ล ฝอยเป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล การสร้างมาตรการในการ
สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน การร่วมกันแปรูปหรือจัดการ
เมืองที่มีการขยายตัวของเมื องสูง ตามจ านวนประชากรที่
ขยะของหน่วยงานในชุมชนเชื่อว่าปัญหาการจัดการขยะเป็น
เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม
หน้าที่สาคัญของท้องถิ่นต้องร่วมมือกันไม่ใช่เพียงหน่วยงาน
และเทคโนโลยีดั ง นั้น กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
ใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเชื่อว่าปัญหาการจัดการขยะเป็น
สิ่ง แวดล้อมจึง ได้ กาหนดนโยบายการจั ดการขยะมู ล ฝอย
หน้าที่สาคัญของท้องถิ่นต้องร่วมมือกันไม่ใช่เพียงหน่วยงาน
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง เท่ า นั้ น ” (Pimchanok. สื บ ค้ น เมื่ อ 1
แห่ ง ชาติ แ ละนโยบายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยก าหนดให้ มี
มิถุนายน 2560, สานักข่าวสร้างสุข http://www.thaihealth.
การจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
or.th/Content/2764199.html)
ประโยชน์สูง สุ ด โดยมุ่ ง เน้น ให้มีร ะบบการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านกลาง อาเภอวั ง
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของการ
ทอง จัง หวัดพิษ ณุโลกมีประชาชนอาศัยอยู่ 27 หมู่บ้าน มี
เกิดขยะมูลฝอยจนถึงการกาจัดขั้นสุดท้ายและให้ความสาคัญ
จ านวนครั ว เรื อนทั้ ง ต าบลประมาณ 6,033 ครั วเรื อน มี
ต่ อ การน าขยะมู ล ฝอยที่ มี ศั ก ยภาพกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
ประชากรทั้งสิ้น 20,101 คน แยกเป็นชายจานวน 10,254
ให้มากที่สุดรวมทั้ง ลดปริ มาณขยะมูล ฝอยที่ จ ะต้อ งนาไป
คน หญิงจานวน 9,847 คน ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
กาจั ดให้ เหลื อน้อ ยที่สุ ดการขยายตั วของชุม ชนเมืองและ
ภูเขาและเป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาการอาศัยจึงเป็นแบบ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
กระจายกันเป็นกลุ่ม จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะเป็ นเงาตามตั ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เป็นเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงการเพิ่มจานวนของประชากรทา
คุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดล้ อมโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในหลาย
ให้ ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอุ ป โภคสิ น ค้ า ที่ ไ ม่
พื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูล
เหมาะสมฟุ่มเฟือยส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขึ้น
ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ขาดการบริ ห ารจั ด การที่ ดีข าดความรู้
แต่ไ ม่มี การจัด การขยะอย่ างถูก วิธีแ ละไม่ไ ด้รั บการแก้ไ ข
ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยคนไทยผลิต
ปัญหาขยะจากภาคส่วนราชการที่รับผิดชอบเนื่องจากไม่มี
ขยะประมาณ 74,073 ตันต่อวัน การจัดการในปัจจุบันองค์กร
บ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ และถังขยะมีไม่เพียงพอ ประชาชน
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 แห่ง มี 4,545 แห่ง
จึ ง มี ก ารจั ด การกั บ ขยะมู ล ฝอยที่ ส่ ง ผลกระทบเสี ย ต่ อ
ที่ให้บริการเก็บขนนาไปกาจัด เป็นจานวน 13.6 ล้านตันโดย
สภาพแวดล้อมในชุมชนซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มา
ถูกกาจัดในสถานที่กาจัดอย่างถูกต้องจานวน 9.59 ล้านตัน
จากครัวเรือนและการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น
และถูกกาจัดที่สถานที่กาจัดไม่ถูกต้อง เช่น เผากลางแจ้ง
เศษอาหาร ใบไม้ พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ ผ้า เศษพืช
เทกองทิ้งบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้างจานวน 11.69 ล้านตัน
ที่เ หลื อจากการเกษตร เป็น ต้น และปริ มาณก็ มีแ นวโน้ ม
คิดเป็ นร้อยละ 43 ของปริ มาณขยะสถานการณ์ของเสี ย
สูง ขึ้นทุกที ด้วยสาเหตุนี้ผู้วิจัยจึง มีค วามสนใจที่จ ะศึกษา
อันตรายในปี 2559 มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศ
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
3,512,069 ตัน จาแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ของเสีย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัด
อันตรายจากชุมชน กากอุตสาหกรรมและมูล ฝอยติดเชื้ อ
พิษณุโลกเพราะเห็นว่าประชาชนในในเขตองค์การบริหาร
(ธวั ช พงศ์ อาจเอี่ ย ม.สื บ ค้ น เมื่ อ 1 มิ ถุ น ายน 2560,
ส่ ว นต าบลบ้ า นกลาง อ าเภอวั ง ทอง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี
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ความส าคั ญต่อการแก้ไขปัญ หาขยะมู ล ฝอยที่เ กิดขึ้นและ
ขยะที่ส ามารถแปรสภาพได้ก็นามาแปรสภาพตามความรู้
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและ
และการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน
ยั่ง ยืนเกิดประโยชน์แ ละความพึง พอใจแก่ ประชาชนและ
และสุดท้ายขยะที่ส ามารถขายได้ก็เก็บไว้ส าหรับขายเป็น
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รายได้และมีการกาจัดขยะมูลฝอยอยู่ 2 วิธี คือ 1. การฝังกลบ
และ 2. การเผาทาลาย โดยจะกาจัดตามความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แต่ละครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
กับความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
บริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรม อาชีพ ภูมิประเทศและลักษณะชุมชนในแต่ล ะ
2. เพื่อ ศึกษาแนวทางการจั ดการขยะมูล ฝอย
หมู่บ้าน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ของเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง
ส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยสรุปแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยได้
3 แนวทาง ประกอบด้วย
ขอบเขตของการวิจัย
แนวทางที่ 1 การจัดการขยะมูล ฝอยของ
กลุ่ ม เป้ า หมายและผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ ก่
ท้องถิ่นโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การ
ร่ว มในรั ก ษาและคุ้ ม ครองคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มตลอดจน
บริหารส่วนตาบล1 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ควบคุ มกาจัดภาวะมลพิษ ที่มีผ ลต่อ สุขภาพอนามัย สวัส ดี
ตาบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยมี ก ารจั ด การ
ตาบล 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองปลัด
ดังต่อไปนี้ 1. การจัดหาสถานที่สาหรับทิ้งขยะ 2. จัดหารถ
องค์ก ารบริ หารส่วนต าบลตาบล 1 คน ผู้ อานวยการกอง
ขยะไว้ใช้ภ ายในตาบล 3. จัดหาบุค คลากรและเครื่องมื อ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตาบล 1 คน ผู้อานวยการกอง
อุป กรณ์ ใ ห้มี ค วามพร้ อ มในการจัด การขยะมู ล ฝอย และ
คลัง ตาบล 1 คน กานันตาบลบ้านกลาง 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน
4. จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการ
26 คน ร้านค้า 2 คน ร้านอาหารอาหาร 2 คน ร้านรับซื้อ
ของครัวเรือนและประชาชนที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตร 1 คน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
แนวทางที่ 2 การจัดการขยะมูล ฝอยของ
27 คน จาก 27 หมู่บ้าน รวม 67 คน
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธี คือ 1. ระบบหมักทาปุ๋ย เป็นการย่อยสลาย
สรุปผลการวิจัย
อินทรี ย์ส ารโดยขบวนการทางชีว วิทยาของจุลิ นทรี ย์เป็ น
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตั ว การย่ อ ยสลายให้ แ ปรสภาพเป็ น แร่ ธ าตุ ที่ มี ลั ก ษณะ
ตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ค่ อ นข้ า งคงรู ป ขบวนการหมั ก ท าปุ๋ ย สามารถแบ่ ง เป็ น
สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
2 ขบวนการ คื อ ขบวนการหมั ก แบบใช้ อ อกซิ เ จน และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกลางของทุ ก ภาคส่ ว น
ขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 2. ระบบ
เนื่ องจากพื้น ที่ ตาบลบ้ านกลางยัง เป็ น สัง คมชนบทมีก าร
การเผาในเตาเผา เป็นการทาลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ
กาจัดขยะมูล ฝอยแบบครัวเรือน จึง วิธีการจัดการขยะมูล
เผาทาลายในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง
ฝอยที่ไม่หลากหลายมีรูปแบบยังไม่สามารถมีการกาจัดขยะ
และเหมาะสม เพื่อให้การทาลายที่สมบูร ณ์ที่สุดและจาเป็น
มูลฝอยได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธีและมีรูปแบบการจัดการ
จะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิให้อากาศที่
ที่คล้ายคลึงกันในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ผ่ า นปล่ อ งออกสู่ บ รรยากาศมี ค่ า เกิ น กว่ า ค่ า มาตรฐาน
และประชาชน ซึ่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
คุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กาหนด 3. ระบบฝังกลบ อย่าง
กลางส่วนใหญ่มีวิธีการคัดแยกและจัดการขยะมูล ฝอยอยู่
ถูกสุขาภิบาล เป็นการกาจัดขยะมูล ฝอยโดยการนาไปฝัง
5 วิธี ดังนี้ 1. ขยะมูลฝอยมาแปรสภาพใหม่ 2. ขยะมูลฝอย
กลบในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ จั ด เตรี ย มไว้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้
คัด เลื อ กตามหลั ก วิ ช าการทั้ ง ทางด้ า น เศรษฐกิ จ สั ง คม
ซ้า 4. ขยะที่สร้างรายได้และ 5. ขยะมูลฝอยที่เป็นประโยชน์
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจาก
โดยประชาชนจะคัดแยกขยะที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นา
ประชาชน จากนั้นจึงทาการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการ
กลับมาใช้ใหม่ ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้กลับมาใช้ซ้า
วางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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แนวทางที่ 3 การจัดการขยะมูล ฝอยของ
มูลฝอยแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและกาลังอยู่ระหว่าง
ประชาชนโดยใช้ ก ารก าจั ดขยะมู ล ฝอยตามแผนหรื อ วิ ธี
ขั้ น ตอนการศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและการ
ปฏิบัติกลยุทธ์ 5R มีดังนี้ 1.การลดปริมาณขยะ (Reduce)
ดาเนินการขอใช้พื้นที่ส าธารณะประโยชน์ในการสร้างบ่อ
2 . น ามาใช้ ซ้ า (Reuse) 3. ซ่ อมแซมแก้ ไ ข (Recycle)
หรือ จุดทิ้งขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตาบลบ้านกลางยังเป็นสังคม
4. หลีกเลี่ยงใช้สิ่ง ที่ก่อให้ เกิดมลพิษ (Repair) 5. การแปร
ชนบทมี ก ารก าจั ด ขยะมู ล ฝอยแบบในแต่ ล ะภาคส่ ว นไม่
สภาพและหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้ใหม่ (Reject) จากการ
แตกต่ า งกั น มากนั ก จึ ง มี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบ
ประชุมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูล ฝอยในพื้นที่
ครัวเรือนโดยการเผาทาลาย ฝังกลบ นากลับมาใช้ใหม่และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกลางได้ วิ ธี ก ารจั ด การ
ขายของเก่า
5 ขั้ นตอน ดั ง ต่ อไปนี้ ขั้ นตอนที่ 1 องค์ การบริห ารส่ว น
2. แนวทางการจั ดขยะมู ลฝอยขององค์ การ
ตาบลบ้ า นกลางควรออกเทศบั ญ ญั ติ นโยบาย หรื อ กฎ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกลาง อ าเภอวั ง ทอง จั ง หวั ด
ระเบียบชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและมี
พิษณุโลก จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้แนวทางในการจัดการ
ความปลอดภั ย ขั้ น ตอนที่ 2 การเตรี ย มความรู้ ด้ ว ย
ได้ 3 แนวทาง จากการประชุมโดยการทาประชาคมของ
กระบวนการฝึกอบรมหรือการศึกษาดู ง าน นาผู้มีค วามรู้
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรใช้ แ นวทางที่ 1 เนื่องจากการไป
ความเชี่ย วชาญในการจั ดการขยะมาจั ดอบรมให้ ค วามรู้
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่และนาความรู้ที่ ได้จากการจัดการขยะ
ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดการ
มูลฝอยในพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จมาปรับใช้ในตาบลบ้าน
ขยะมู ล ฝอยอย่างถูกวิธี ในพื้ นที่เพื่ อให้ป ระชาชนมีวิ ธีการ
กลาง ซึ่ง แนวทางที่ 1 จะมีค วามเหมาะสมส าหรับตาบล
จัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธี ขั้นตอนที่ 3
บ้า นกลางมากที่ สุ ดเพราะว่ าองค์ก ารบริ หารส่ว นซึ่ง เป็ น
การเตรียมทรัพยากรในด้านการบริหารและการจัดการขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงควรเป็นหน่วยงานแรกในการ
มู ล ฝอยประกอบด้ ว ย การจั ด หาสถานที่ ส าหรั บ ทิ้ ง ขยะ
แก้ไข้ปัญหาขยะมูล ฝอยอย่างจริง จัง และเป็นแบบอย่างให้
จั ด หารถขยะไว้ ใ ช้ ภ ายในต าบล จั ด หาบุ ค คลากรและ
ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสาคัญ
เครื่องมือมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูล
ในการจัด การขยะมู ล ฝอยของครั วเรื อน ซึ่ ง แนวทางการ
ฝอย และจัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่ 4
ควรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละชุมชนมีถังขยะอย่างเพียงพอ
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
และมีเตาเผาขยะชุมชนเพื่อการกาจัดขยะที่ปลอดภัย และ
ยั่งยืนตลอดจนควบคุมกาจัดภาวะมลพิษ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ถูก วิ ธี ขั้ น ตอนที่ 5 ควรมี ก ารรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและปัญหาของขยะมูลฝอย
บ้านกลางควรจัดการดังต่อไปนี้ 1.การจัดหาสถานที่สาหรับ
โดยให้ประชาชนมีการการคัดแยกขยะก่อนการกาจัดและ
ทิ้งขยะ 2.จัดหารถขยะไว้ใช้ภายในตาบล 3.จัดหาบุคคลากร
มีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอยและ 4.จั ดหาถัง ขยะให้แก่ ทุก หมู่บ้ านให้ เพีย งพอต่ อ
อภิปรายผล
ความต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพิ่มขึ้น
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
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